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زر خيارات المشاركة في الكشن بار برمجة تطبيق اندرويد

بسم ا الرحمن الرحيم

 ,كما أشكر جميع الذين ساعدوني في نشر المدونة.. في البداية أحب أن أشكركم جميعا� , مرحبا�
.فشكرا� لكم جميعا�.. والحمدل لقد لحظت نتيجة كبيرة من خلل الزيارات القائمة على المدونة 

 درس جدا� جدا� مهم وخاصة للجيل الجديد, اليوم إن شاء ا سوف أتكلم وأشرح في هذه التدوينة
.لنه يمييز التطبيق إلى حد ما.. فهذا الدرس من عشاق الهواة, الداخل في برمجة تطبيقات اندرويد

.التايتل العلوي في التطبيق.. فهو لعرض زر المشاركة في الكشن البار 

:صورة معاينة للعمل 
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.التي تدعم المحتوى الذي تريد أن تشاركه.. تظهر في زر المشاركة جميع التطبيقات 

:لنأتي إلى العمل 

 ولكن تستطيع إنشاء ملف جديد.. فيه تجد ملف خاص للقائمة  menuفي البداية إذهب إلى مجلد * 
 كي تجعل قائمة خاصة بالكشن بار وقائمة للكتفتي الرئيسية إلخ.. إذا كنت تعمل على تطبيق كبير 

..

main.xmlوسوف نسميه مثل�  menuالن نحن سوف ننشأ ملف قائمة جديد داخل مجلد 

).قلت أكتب كي ل تتعود يدك على النسخ واللصق : ( اكتب الكود التاليامسح ما بداخله و
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <item
        android:id="@+id/menu_item_share"
        android:showAsAction="ifRoom"
        android:title="Share"
        android:actionProviderClass= "android.widget.ShareActionProvider" />
</menu>

..الن لنذهب لكي نفعلها في الكشن بار .. هذه القائمة لزر المشاركة 

 التطبيق عليه وفي درسنا في الرئيسية بالتأكيد في.. نذهب إلى الملف المطلوب 
MainActivity.java.

 وسوف نستعمل اسم. خارج الدوال وداخل الكلس  ShareActionProviderعرف متغير من نوع * 
.mShareActionProviderمتغير 

:أي التعريف سوف يصبح بالشكل التالي 

    ShareActionProvider mShareActionProvider;

:لكن داخل الكلس نضع التالي .. وخارجها  onCreateالن بعد دالة الـ 
@Override
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
        getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
        MenuItem shareItem = menu.findItem(R.id.menu_item_share);

        if (shareItem != null) {
            mShareActionProvider = (ShareActionProvider)shareItem.getActionProvider();
        }
        setShareIntent();

        return true;
    }

    private void setShareIntent() {

        if (mShareActionProvider != null) {

            Intent shareIntent = new Intent(Intent.ACTION_SEND);
            shareIntent.setType("text/plain");
            shareIntent.putExtra(Intent.EXTRA_SUBJECT, "Visit us on AndRody");
            shareIntent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, "www.andrody.com/");

            mShareActionProvider.setShareIntent(shareIntent);
        }
    }
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:تابع معي .. الن سوف أتكلم عن ماذا فعلنا في الكود 

. onCreateOptionsMenuفــي البدايــة فعلنــا القائمــة  ووضــعنا مســار ملــف القائمــة المطلــوب .
R.menu.main ,ــه ــد ان نعمــل علي ــذي نري ــم حــددنا العنصــر ال . R.id.menu_item_shareث لحــظ .

menu_item_share  هو الي دي)id (بعدها بــدئنا. كما وضعناه سابقا�, الخاص بالعنصر داخل القائمة 
ـــــزن ســـــابقا� ShareActionProviderبإســـــتخدام ـــــرف ومخ ـــــو كلس مع ـــــة. وه ـــــا للدال  وقلن

onCreateOptionsMenu ــى العنصــر ــد الضــغط عل ــة menu_item_shareبع ــة التالي ــا الدال نفــذي لن
setShareIntent ,  وهــو المــر.. داخل الدالة هذه فعلنا مــاذا يحــدث بعــد الضــغط علــى زر المشــاركة  
ACTION_SEND , ــا   ــتخرجها لن ــا ليس ــت يخزنه ــس النتن ــي نف ــوص ف ــعنا نص ــظ.. ووض ــا تلح كم

EXTRA_SUBJECT ففهيها عنوان يظهر لنا ثم اسفلهاEXTRA_TEXT  لعرض النــص أســفل العنــوان.. 
 وإذا كنـت.. في الكود لتغيير النـص الـذي تريـد مشــاركته " " تستطيع تعديل ما بين علمات التنصيص 

 و تضع بعد , stringباستخدام  textviewتستطيع إنشاء .. تريد كتابة نص طويل مع روابط للتطبيق إلخ 
 مع تعودك في الستخدام.. امم الطريقة سهلة لكن الشرح اصعب قليل�  .. getTextعلمات التنصيص

..سوف تفهم كل نقطة معينة في الكود 

 ..مــن أجــل المبتــدئين فــي هــذا المجـال .. إن شاء ا قريبا� أحاول أبسط الشرح إلـى أكــثر مــن هــذا 
..فهدفنا إن شاء ا الجميع يستفيد 

 تســتطيع تشـغيله لـترى بنفسـك.. عموما� بعد تجهيـز تطبيقـك وتغييـر النصـوص المطلــوب مشـاركتها 
..النتيجة 

 وشــكرا� لكــم مــرة اخـرى.. تستطيع كتابة تعليـق بـذلك لنقــوم بمســاعدتك .. أي مساعدة أو مشكلة 
..أحبتي 

:)و في أمان ا 
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